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РУ ще сътрудничи с асоциацията на италианските предприемачи в 

България 

Варианти за сътрудничество в сферата на подготовка на квалифицирани 
кадри обсъдиха по време на срещата си представители на асоциацията на 

италианските предприемачи в България и ръководството на Русенския 
университет.  

По думите на председателя на асоциацията г-н Пиетро Луиджи Гиа, целта е 

установяване на продуктивни взаимоотношения с централната, областните и 
местните власти и университетите, въз основа на които да се стимулира 
развитието на бизнесите им на територията на страната, разкриването на нови 

работни места и намирането на добре квалифицирани специалисти за техните 
работни поции. В момента в България над 700 предприятия, които са 

италианска собственост, членуват в Кофиндустрия и дават работа на 25 000 
българи. В стратегията си за развитие на контактите с регионалните власти и 
университетите те са разделили българската територия на 6 зони, като във 

всяка вече има техни представители, които живеят на място и поднават добре 
бизнес средата. Трима от тях са в Русе, като общо за Русенския регион 

техните предприятия са десетина. 

По думите на г-жа Мария Луиза Мерони, ръководител на италианско 
металообработващо предприятие, което оперира в Русе, липсата на 
квалифицирани работници спъва разширяването на производството. В 

предприятието вече работят 40 човека, но за да повиши капацитета и обема 



 
 

на работа има нужда от образовани специалисти, каквито към момента не 

могат да се намерят в града 

С оглед преодоляване на тези проблеми двете страни се договориха да 
подготвят рамков договор за сътрудничество в сферата на подготовка на 

квалифицирани кадри. 

Link 

 

Link video 
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 Италианската бизнес асоциация „Кофиндустрия България“ и Русенският 
университет подготвят рамков договор за сътрудничество  
 

15 представители на „Кофиндустрия България“, водени от председателя на 

асоциацията, Пиетро Луиджи Гиа, директора Роберто Маскали и зам.-
директора Емма Вита, гостуваха в Русенския университет на 11 юли, за да 

обсъдят възможности за съвместни дейности. На срещата академичното 
ръководство беше представено от зам.-ректорите проф. Ангел Смрикаров и 
проф. Михаил Илиев, директора по развитие, координация и качество проф. 

Велизара Пенчева, декани на фекултети и ръководители на центрове. 
 

 

http://ruse-news.com/ru-shte-sa-trudnichi-s-asociaciyata-na-italianskite-predpriemachi-v-ba-lgariya/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Tcu7osZGP4M#action=share


 
 

 
 

По данни на председателя г-н Пиетро Луиджи Гиа асоциацията цели 
установяване на продуктивни взаимоотношения с централната, областните и 

местните власти и университетите, въз основа на които да се стимулира 
развитието на бизнесите им на територията на страната, разкриването на нови 
работни места и намирането на добре квалифицирани специалисти за 2  

 
техните работни поции. В момента в България над 700 предприятия, които са 

италианска собственост, членуват в Кофиндустрия и дават работа на 25 000 
българи. В стратегията си за развитие на контактите с регионалните власти и 

университетите те са разделили българската територия на 6 зони, като във 
всяка вече има техни представители, които живеят на място и поднават добре 
бизнес средата. Трима от тях са в Русе, като общо за Русенския регион 

техните предприятия са десетина. „Вие сте вторият университет, след 
Софийския „Св. Кл. Охридски“, който посещаваме на място“ – каза г-н Гиа. 

 
 

 
 

Директорът на асоциацията, г-н Роберто Маскали обясни, че за тях 
сътрудничеството с университетите трябва да се базира на три опорни точки – 



 
 

работни места за студенти, които, стажувайки при тях да бъдат обучени на 

място за бъдещото работно място; съвместни семинари и квалификационни 
курсове с висшите училища; и научни проекти, които да откликват на 

технологичните нужди на предприятията. 
От своя страна, проф. Смрикаров и проф. Пенчева запознаха гостите с 
формите на взаимодействие с бизнеса, които Русенският университет е 

развил, както и с тематичните мрежи от компании и университети – български 
и чуждестранни, в които членува. „Вие чукате на отворена врата“, увери ги 

проф. Смрикаров, а проф. Пенчева даде конкретен пример за много 
успешната магистърска специалност по „Софтуерно инженерство“, създадена 
в партньорство със софтуерна компания. „Възпитаниците на тази магистратура 

нямат проблеми с реализацията си след дипломиране“, посочи тя.  
Проф. Иван Евстатиев, директор на Центъра за кариерно развитие увери 

италианските бизнесмени, че чрез тази университетска структура висшето 
училище има пълна готовност да ги включи в мрежата си от фирми-партньори 
и да им предостави контакти със студентите от интересуващите ги 

специалности.  
Г-жа Мария Луиза Мерони, фирма МБМ Металуърк, Артур Хорасаджан, фирма 

Арев Премиер, Пламен Петров, представител на новия собственик на Оргахим 
споделиха конкретни въпроси, по които биха търсили съдействие в 
университета от технологично естество.  

В резултат от разговорите двете страни се разбраха да обменят подробна 
информация и контакти, за да подготвят проект за договор за дълготрайно 

сътрудничество 
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Италиански предприемачи проучват бизнеса в Русе 

Работна среща с представители на италианското предприемачество в България 
се проведе в русенската Областна администрация. Целта на срещата бе 
обсъждането на различни възможности за сътрудничество между 

Конфиндустрия България и Областна управа, както и перспективите и 

http://www.uni-ruse.bg/doc/press91_info_KOFINDUSTRIYA%20BG&RU_RU.pdf


 
 

възможностите за реализиране на проекти от значение за развитието на 

Област Русе. 

По време на разговорите, Председателят на Конфиндустрия България Пиетро 
Луиджи Гиа и други членове, развиващи своя бизнес на територията на Русе и 

страната, поставиха конкретни въпроси към ръководството на 
администрацията в лицето на главния секретар Симеон Иванов. 

 

Липсата на висококвалифицирани шивачи, честите задръствания на Дунав 

мост през зимния период, поради липсата на алтернативен маршрут и 
засиления интерес към бъдещето на русенското летище бяха само част от 
темите, които вълнуват италианските предприемачи. 

Конфиндустрия България е частно сдружение, което работи от над 12 години 
и към днешна дата представлява над 250 фирми, регистрирани в България, с 
италиански капитал или участие. 

Измежду членовете на сдружението са големи групи и множество малки и 

средни фирми, с предприемаческа дейност възлизаща на 2 милиарда евро 
преки инвестиции, оборот от 1,8 милиарда евро и около 25 000 работни места. 

Link  
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Асоциацията на италианските предприемачи в България предлага 

сътрудничество на РУ 

Асоциацията на италианските предприемачи в България, Кофиндустрия 
България, предлага сътрудничество на Русенския университет. По инициатива 

на сдружението на 11 юли от 15.00 ч. в Заседателната зала на Ректората ще 
се проведе среща между ректорското ръководство и представителна 
делегация на Кофиндустрия България, водена от председателя й Пиетро 

Луиджи Гиа, директора Роберто Маскали и зам.-директора Емма Вита. В 

http://lovech.kmeta.bg/news/14599/Italianski-predpriemachi-prouchvat-biznesa-v-Ruse.html


 
 

делегацията са включени и ръководни представители на фирми и бизнес 

групи, които членуват в асоциацията. 

По предварителна информацията двете страни ще обсъдят възможности за 
взаимоизгодно сътрудничество. 

 
Кофиндустрия България е основана през април 2000 г. като Консултативен 
Комитет на италианското предприемачество в България. От 25 март 2010 г. 

сдружението става асоцииран член на Кофиндустрия и придобива настоящото 
си наименование. Целта на асоциацията е да подпомага италианските 

инвеститори при контактите им с българските институции, да им осигурява 
полезни анализи на пазарната и нормативната среда, както и да представя 

асоциацията пред българските власти и обществеността.  

Link 
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Русенският университет ще си сътрудничи с Асоциацията на 
италианските предприемачи в България 

 

http://news.ruse24.bg/442448.html


 
 

Асоциацията на италианските предприемачи в България, КОФИНДУСТРИЯ 

БЪЛГАРИЯ, предлага сътрудничество на Русенския университет. По 
инициатива на сдружението на 11 юли ще се проведе среща между 

ректорското ръководство и представителна делегация на КОФИНДУСТРИЯ 
БЪЛГАРИЯ, водена от председателя й Пиетро Луиджи Гиа, директора Роберто 
Маскали и зам.-директора Емма Вита. В делегацията са включени и ръководни 

представители на фирми и бизнес групи, които членуват в асоциацията.  

По предварителна информацията двете страни ще обсъдят възможности  за 
взаимоизгодно сътрудничество. 

КОФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ е основана през април 2000 г. като Консултативен 

Комитет на италианското предприемачество в България. От 25 март 2010 г. 
сдружението става асоцииран член на Кофиндустрия и придобива настоящото 

си наименование. Целта на асоциацията е да подпомага италианските 
инвеститори при контактите им с българските институции, да им осигурява 
полезни анализи на пазарната и нормативната среда, както и да представя 

асоциацията пред българските власти и обществеността. 

Link 
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Представители на италианското предприемачество в България 

посетиха Областна администрация Русе 

 

http://ruse.topnovini.bg/node/53907


 
 

Днес в Областна администрация – Русе се проведе работна среща с 

представители на италианското предприемачество в България и 
Конфиндустрия България.  

Целта на срещата бе обсъждането на различни възможности за 
сътрудничество между Конфиндустрия България и Областната управа, както и 
перспективите и възможностите за реализиране на проекти от значение за 

развитието на Област Русе. 
По време на разговорите, Председателят на Конфиндустрия България г-н 

Пиетро Луиджи Гиа и други членове, развиващи своя бизнес на територията 
на Русе и страната, поставиха конкретни въпроси към ръководството на 
администрацията в лицето на главния секретар г-н Симеон Иванов. Липсата на 

висококвалифицирани шивачи, честите задръствания на Дунав мост през 
зимния период, поради липсата на алтернативен маршрут и засиления интерес 

към бъдещето на русенското летище бяха само част от темите, които вълнуват 
италианските предприемачи.  
Конфиндустрия България е частно сдружение, което работи от над 12 години 

и към днешна дата представлява над 250 фирми, регистрирани в България, с 
италиански капитал или участие. Измежду членовете на сдружението са 

големи групи и множество малки и средни фирми, с предприемаческа дейност 
възлизаща на 2 милиарда евро преки инвестиции, оборот от 1,8 милиарда 
евро и около 25 000 работни места.  

 
Link 
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Италиански предприемачи гостуват в университета 
 

 

http://www.ruseinfo.net/news_115685.html


 
 

 

Членове на Асоциацията на италианските предприемачи в България ще се 
срещнат с ръководството на Русенския университет, за да обсъдят 

възможности за сътрудничество. В делегацията са включени ръководители на 
фирми и бизнес групи. Целта на Асоциацията е да подпомага италианските 
инвеститори при контактите им с българските институции, да им осигурява 

полезни анализи на пазарната и нормативната среда, както и да представя 
асоциацията пред българските власти и обществеността. Срещата в Русенския 

университет започва в 15 ч. в Заседателната зала на Ректората. 
 
Link 
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Италиански компании търсят контакт с местни производители на 

зеленчуци 
 

Link 
 
 

 

http://www.arenamedia.net/news.php?newsandpromotion_id=19735
http://utroruse.com/article/11900/

